
IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU

DYDD MAWRTH, 11 MEDI 2018 am 10.00a.m.
Ystafell Bwyllgor 1, Neuadd y Sir, Hwlffordd

SYLWCH (AELODAU O'R CYHOEDD

Efallai y bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ffilmio i'w ddarlledu'n fyw neu'n ddilynol trwy 
Safle Rhyngrwyd y Cyngor.  Efallai y bydd y delweddau a recordiad sain yn cael eu 
defnyddio at ddibenion hyfforddiant yn y Cyngor.
 
Yn gyffredinol, nid yw ardal seddau'r cyhoedd yn cael ei ffilmio.  Fodd bynnag, trwy 
fynd i mewn i'r ardal oriel gyhoeddus, rydych yn rhoi cydsyniad i gael eich ffilmio a 
defnydd posibl y delweddau a recordiau sain hynny ar gyfer gweddarlledu a/neu 
ddibenion hyfforddiant.

Hefyd, efallai y bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ffilmio a/neu recordio sain yn unol â 
Phrotocol y Cyngor ar gyfer Ffilmio a Recordio Sain yng Nghyfarfodydd cyhoeddus y 
Cyngor.  Bydd copïau o'r Protocol i’w gweld yn ystafell y cyfarfod.

Agenda
Tudalennau 

EITEMAU AGENDA CYMRAEG

1. Aelodau heb fod yn Rhan o'r Pwyllgor yn mynychu gyda 
Chaniatâd y Cadeirydd (Rheol Rhif 14 Gweithdrefn y 
Pwyllgo 

2. Datganiadau o Ddiddordeb Personol 
Derbyn unrhyw ddatganiadau o diddordeb personol
mewn unrhyw fater I’w drafod yn y cyfarfod.

Gofynnir i aelodau nodi natur y diddordeb a nodi a yw’n
bersonol neu’n niweidol.

3. Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol 
Cadarnhau fod Cofnodion cyfarfod y yfarod canlynol:

(1) 5 Gorffennaf 2018 - Saesneg 7 – 8

(2) 5 Gorffennaf 2018 - Cymraeg 9 - 10

(3) 24 Gorffennaf 2018 - Saesneg 11 - 13

(4) 24 Gorffennaf 2018 - Cymraeg 14 – 16



4. Fields Lodge, Herbrandston, Milford Haven 17 – 46

I ystyried cais am Drwydded Mangre newydd o dan
Ddeddf Trwyddedu 2003

5. Tenby and District Ex Servicesmans Club, South 
Parade, Tenby 

47 – 71

I ystyried cais am Drwydded Mangre newydd o dan
Ddeddf Trwyddedu 2003

6. Gwahardd y Cyhoedd 

I ystyried gwahardd y cyhoedd o’r Pwyllgor ar gyfer y
materion busnes canlynol, yn unol ag Adran 100A(4) o
Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 gan eu bod yn debygol o
ddatgelu gwybodaeth i’w heithrio fel y’i diffiniwyd ym
Mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i’r Ddeddf; a bod
diddordeb i’r cyhoedd o gynnal yr esemptiad yn
gwrthbwyso diddordeb i’r cyhoedd o ddatgelu’r
wybodaeth.

7. Cais gan Mr A M J 72 –76

Ystyried Cais am Drwydded Cerbyd Hur/Gyrru Preifat
Cyfun


